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مجال التطبيق
هذه سية للضوء إىل صياغة أدت الدراسات املستفيضة اليت أجريت يف خمتلف أرجاء العامل عن موضوع الصرع بسبب احلسا

التوصية. وهتدف املبادئ التوجيهية الواردة يف هذه التوصية إىل محاية تلك الفئة من السكان املعرضة لنوبة الصرع بسبب احلساسية 
للضوء واليت ميكن من مث أن تتعرض لنوبات الصرع اليت تسببها الومضات الضوئية، مبا يف ذلك تلك املرتبطة ببعض أنواع الصور 

ك فإن هيئات البث مدعوة إىل توعية منتجي الربامج مبخاطر إعداد صور تلفزيونية قد تستفز نوبات الصرع املرتبطة التلفزيونية. ولذل
على معلومات إضافية عن هذه  5إىل  1وحتتوي التذييالت من  .باحلساسية للضوء لدى املشاهدين الذين هم عرضة هلذه النوبات

 املسائل. 

لتابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت، إن مجعية االتصاالت الراديوية ا

 إذ تضع يف اعتبارها
أن عددًا من نوبات الصرع الفردية أو اجلماعية املتولدة عن احلساسية للضوء لدى األشخاص املعرضني هلا، ال سيما  أ(

األطفال، قد أبلغ عنها من خمتلف أحناء العامل بسبب ارتعاش الصور التلفزيونية؛

على أجهزة التلفزيون، وإن كانت ال تسبب يف حد ذاهتا داء الصرع الناجم عن احلساسية للضوء،  أن الصور املعروضة ب(
 فإهنا قد تستفز نوبات الصرع لدى من هم عرضة لذلك بسبب احلساسية للضوء؛

نوبات الصرع  أن من املفيد التعرف على التدابري الكفيلة بتجنب احتمال إنتاج مواد للبث التلفزيوين من شأهنا أن تستفز ج(
 بسبب احلساسية للضوء؛

ل كاهل منظمات البث أو منتجي الربامج بال داع؛اسب مع املخاطر وينبغي أالّ تُثقأن التدابري املتخذة جيب أن تتن د(

أن أثر هذه التدابري على القائمني بالبث أو منتجي الربامج يتفاوت حبسب نوع الربامج املنتجة؛ هـ(

ابري تطبيقاً فعااًل يقتضي أن تكون بسيطة وسهلة الفهم من جانب منتجي الربامج غري التقنيني: أن تطبيق هذه التد و(
 أن إنتاج بعض الربامج اليت تذاع مباشرة )مثل األنباء( خيرج يف غالب األحيان عن نطاق حتكم القائم بالبث؛ -
 ة تتوقف على عدد من معلمات القياس؛أن نتائج القياسات اليت أعدت للتحقق من االمتثال للمبادئ التوجيهي -
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أن بيئة املشاهدة وأجهزة العرض، اليت تؤثر يف احتمال حدوث املشكلة لدى املشاهدين املعرضني لذلك، ختتلف تبعاً  -
 ألسلوب العيش يف خمتلف أحناء العامل؛

 أن خط التعرض إىل نوبة صرع ال ميكن درؤه عن معظم املشاهدين املعرضني هلا: ز(
 عدداً ضئياًل من املشاهدين شديدي التعرض ميكن أن يتمتعوا باحلماية بفضل مرشاح يزود به املستقِبل؛ أن -
أن تعقد سلسلة البث من بدايتها إىل هنايتها واليت يدخل فيها العديد من املنظمات والتكنولوجيات، من التقاط الصور  -

نب ظروف املشاهدة، حيول دون حتكم أي منظمة مبفردها يف واإلنتاج والصياغة مث البث واالستقبال والعرض، إىل جا
 هذا النوع من املخاطر،

 

 توصي 

بتشجيع منظمات البث على إذكاء الوعي لدى منتجي الربامج مبخاطر إنتاج تلك الصور التلفزيونية اليت قد تستفز  1
 نوبات الصرع بسبب احلساسية للضوء لدى املشاهدين املعرضني لذلك، 

 وة على ذلك وتوصي عال 
بضرورة اّطالع منتجي الربامج التلفزيونية ومصنعي أجهزة االستهالك واملشاهدين على املعلومات التقنية الواردة يف  1

 التذييالت؛
 باحلاجة إىل إجراء املزيد من الدراسات علماً بوجود خمتلف أنواع الربامج يف بيئات البث؛ 2
ناسبة )مثل منظمة الصحة العاملية( وإبالغها بصفة منتظمة ذهذه املسائل، وذلك باستشارة املنظمات الطبية الدولية امل 3

 نظراً لتعّقد املسائل الطبية يف هذا الشأن.

 1التذييل 

 معلومات تقنية موجهة إلى منظمات اإلنتاج 
 بشأن الصور الوامضة في التلفزيون

 
لنوبات ميكن أن تتسبب الصور املرتعشة أو املتقطعة وبعض التكرارات املنتظمة يف مشكالت بالنسبة إىل بعض املشاهدين املعرضني 

 الصرع بسبب احلساسية للضوء. وقد أدت دراسة املعلومات الصادرة عن دوائر طبية رائدة يف هذا اجملال
[Abramov et al., 2000; Binnie et al., 2001; Binnie et al., 2002; Clippingdale and Isono, 1999;  

Harding, 1998; Harding and Jeavons, 1994; Nemtsova, 2001; Wilkins, 1995].. 

 مثريات قد تنطوي على عالوة على جتربة منظمات البث إىل وضع مبادئ توجيهية هتدف إىل التقليل من خطر التعرض إىل 
 بعض الضرر. 
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مرة يف الثانية عموماً، ويف هذه احلالة  60أو  50تجدد بث الصور فيه مبعدل ييشتمل على ارتعاشات، إذ وسيط والتلفزيون بطبيعته 
ل إزالة احتمال تشكل صور التلفزيون الوامضة يمرة يف الثانية. وبالتايل من املستح 30أو  25يولد املسح املتداخل ارتعاشًا مبعدل 

نوبات تشنج لدى املشاهدين املعرضني لنوبات الصرع بسبب احلساسية للضوء. وللتقليل من هذا اخلطر ينبغي اليت تؤدي إىل 
االرتعاش أو التكرار يف ظروف املشاهدة االعتيادية يف  ةد البث عندما تالحظ بوضوح ظاهر تطبيق املبادئ التوجيهية التالية على موا

كم ناجم عن تكرار الومضات اليت "قد تكون ضارة" على امتداد فرتة مطولة من الزمن. مستوى أي خطر مرتا  وليس معلوماً ل. نـز امل
وإذا كان خطر حدوث نوبة الصرع، كما توحي بذلك األوساط الطبية، يتزايد بتزايد مدة الومض فقد تبني أن مشهداً من الصور 

 يهية الواردة أدناه. ثوان قد يشكل خطراً عندما ميتثل للمبادئ التوج 5الومضية يدوم أكثر من 

يف حالة وجود زوج من التغريات املعاكسة من حيث النصوع )أي زيادة يف النصوع يتبعها  قد يكون ضاراً  الوميض الذيوحيدث 
(. وال ينطبق هذا األمر 2و 1أو أكثر )انظر املالحظتني  (2cd/m)قنديلة يف املرت املربع  20 راخنفاض أو اخنفاض تتبعه زيادة( مبقدا

. ومهما كانت درجة النصوع فإن االنتقال من لون أمحر مشبع 2cd/m 160اّل عندما يكون نصوع الشاشة للصورة األقتم أقل من إ
 أو إليه قد يكون ضاراً كذلك. 

من املمكن تقبض ومضات إفرادية أو ثنائية أو ثالثية معزولة ولكن ال ميكن قبول سلسلة متعاقبة من الومضات يف حالة اجتماع 
 الشرطني التاليني: 

عندما يبلغ جمموع املساحة املؤلفة من ومضات حتدث يف آن واحد أكثر من ربع مساحة شاشة العرض )انظر املالحظة  -
 (؛3

من ثالث ومضات يف أي فرتة مدهتا ثانية. وبعبارة أوضح ميكن قبول ومضات متتالية تكون مقدمتها  عند حدوث أكثر -
، مهما كان Hz 60أو مفصولة مبا ال يقل عن عشرة أرتال يف تردد  Hz 50مبا ال يقل عن تسعة أرتال يف تردد مفصولة 

 ملعان الومضات أو مساحة الشاشة. 

مفاجئة مثاًل( ضارة إذا أدت إىل وميض يف بعض أحناء الشاشة؛ عندئذ تنطبق نفس القيود اليت  )تغريات شاهدسرعة تغري املتكون 
 تنطبق على الومضات. 

لية نفس خصائص غاما، ولكن نـز ال ميثل نصوع موجة الفيديو قياسًا مباشرًا للمعان شاشة العرض. وال متلك كل أجهزة التلفزيون امل -1مالحظة ال
 (.2غاما لتحديد القياسات الكهربائية اليت أعدت بغرض التحقق من مراعاة املبادئ التوجيهية )انظر التذييل  2,2ميكن افرتاض عرض قدرة 

الشاشة وفقاً لشروط "بيئة يف إطار القياسات اليت أعدت بغرض التحقق من االمتثال للمبادئ التوجيهية، نفرتض أن الصور تظهر على  -2مالحظة ال
 . 2cd/m 200، حيث تقابل ذروة البياض ملعاناً يف الشاشة قدره R BT.500-ITUل" موصوفة يف التوصية نـز املشاهدة يف امل

من جممل عرض الصورة أو طوهلا )كما جاء   1%إىل  % 3,5يل حديث يف حدود نـز ميكن افرتاض املسح الزائد على شاشة تلفزيون م -3مالحظة ال
 الحتاد اإلذاعات األوربية(.  R95-2000التقنية التوصية يف 

املفيد استعمال أجهزة حتليل الفيديو األتوماتية للمساعدة على تنبيه العاملني يف اإلنتاج التلفزيوين إىل احتمال خمالفة املبادئ  من -4مالحظة ال
 التوجيهية فيما يتعلق مبواد الفيديو.
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 2التذييل 

 وعـالنص قيـاس

ميكن قياس نصوع الشاشة بواسطة مقياس ضوئي حُيمل يف اليد يراعي خصائص اللجنة الدولية لإلضاءة إلجراء قياسات من شاشة 
. وحرصًا على ITU-R BT.500ل" اليت يرد وصفها يف التوصية نـز التلفزيون. وشروط العرض هي نفس شروط "بيئة املشاهدة يف امل

 )انظر التوصية  PLUGEدقة النتائج ينبغي أواًل حتديد اللمعان والتباين على الشاشة بواسطة إشارة 
R BT.814-ITU )2 200بقيمة ذروة من البياض تقابل نصوع الشاشة قدرها  مصحوبةcd/m. 

ما . وهذا مةمالءلقياسات الكهربائية أكثر إذا كانت ا 1وميكن عالوة على ذلك الرجوع إىل الرسم البياين واجلدول يف الشكل 
 يوضح العالقة النموذجية بني توتر النصوع )أحادي اللون( وشدة اإلضاءة اليت ترسلها شاشة التلفزيون. 

ومع ذلك ميكن أن نفرتض سهولة متييز الصور الومضية أو املشاهد التكرارية اليت قد تكون إىل الدقة يف القياس.  ناوتفتقر الطريقت
وإمنا تكون من شاكلة  ،ضارة. ونادرًا ما تظهر مثل هذه الصور يف الربامج اليت تكون فيها املشاهد طبيعية أو متثل احلياة الواقعية

الومضات الضوئية ألجهزة التصوير الفوتوغرايف أو األضواء املتقطعة يف نوادي الديسكو مثاًل. ومن هذه املبادئ التوجيهية مساعدة 
 على تفادي استحداث تأثريات فيديوية عن غري قصد حتتوي على صور ومضية أو مشاهد تكرارية قد تكون ضارة. منتجي الربامج 
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 1الشكل 

 الخرج الضوئي للشاشة بالمقارنة مع توتر النصوع

 
 

  

. وإذا كانت الصورة األكثر ملعاناً لوميض أو 2cd/m 20,1إىل خرج ضوئي قدره  mV 234يؤدي النصوع مبقدار  -1مالحظة ال
ملشهد فوق هذه السوية عندئذ قد تكون ضارة إذا كان فرق اخلرج الضوئي بني الصورة القامتة والصور الالمعة يساوي أو يفوق 

20 2cd/m . 
األكثر قتامة . وإذا كانت الصورة 2cd/m 160إىل خرج ضوئي قدره  mV 631يؤدي توتر النصوع مبقدار  -2مالحظة ال

لوميض أو ملشهد دون السوية عندئذ قد تكون ضارة إذا كان فرق اخلرج الضوئي بني الصور القامتة والصور الالمعة يساوي أو 
 .2cd/m 20يفوق 

 

 (mV)التوتر 

 2,2غاما = 

 2الحظة امل

 1الحظة امل

 

 اخلرج الضوئي
)2(cd/m 
 

 التوتر
(mV) 

 

0,1 

 
0 

0,4 25 
1,2 50 
2,3 75 
3,8 100 
5,8 125 
8,3 150 

11,2 175 
14,6 200 
18,6 225 
20,1 234 

23 250 
28 275 

33,5 300 
39,5 325 
46,1 350 
53,2 375 
61 400 

69,3 425 
78,1 450 
87,6 475 
97,6 500 
108,3 525 
119,5 550 

131,4 575 

143,9 600 

157 625 

160 631 

170,7 650 

185 675 

200 700 

 

ئي 
ضو

ج ال
خلر

ا
)

2
(c

d
/m
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 3التذييل 

 مثال إطار مواصفة قياس موحدة

تتوقف نتائج القياسات للتحقق من مراعاة املبادئ التوجيهية على عدد من معلمات القياس. ومبا أن من املستحسن يف جمال 
حيتاج األمر إىل املزيد من الدراسة إلعداد مواصفة متسقة  ،التبادل الدويل للربامج أن تطبق مواصفة قياس متسقة يف العامل بأكمله

مر إىل على إطار مواصفة قياس من هذا القبيل. كما حيتاج األ مثاالً  2تراعي املبادئ التوجيهية. ويبني خمطط االنسياب يف الشكل 
التعاريف التخطيطية أو املفصلة بالنسبة إىل كل فدرة يف الشكل. ومن احملتمل أن حيتاج األمر إىل تعاريف وإىل معايري كشف 

 أوضح لدى وضع املبادئ التوجيهية اليت تتعلق باستعمال اللون األمحر املشبع. 

 

 2الشكل 

 طار مواصفة قياس موحدة إمثال 

 

 

  

 
 إشارة دخل فيديو

 حتويل صورة/رتل

 أمحر أخضر أزرقحتويل 

 تصحيح غاما

 ترشيح فضائي

 تعويض احلركة

 قياس االرتعاش

 تطبيق العتبات

 تقدير احلركة

 تعليقات
إذا كانت املعاجلة تستهدف الصور 

األفقية أن تدل ميكن للخطوط 
 على االرتعاش

يقلل املتوسط املالئم من الفدرات من عدد 
التحريات اهلامشية النامجة عن الضوضاء واألمناط 

 الدقيقة

يقلل تعويض احلركة من عدد التحريات اهلامشية 
النامجة عن أخذ مشاهد بانورامية وعن حركة 

 األشياء؛ قيمة ترابط املكونة البديلة عالية

 مناسبة للحظات انتقال ملعانتعاريف 

تعاريف مناسبة ملعايري توليد اإلنذارات من حيث 
عدد حتوالت اللمعان ومنطقة الومضات على 

 الشاشة
 

 عرض النتائج
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 4التذييل  

 في التلفزيونتقنيات الترشيح للتقليل من عدد الصور الوامضة 

، أن تضمن درجة عالية من 1ينبغي لتدابري التخفيض من البث الذي قد حيتوي على مؤثرات ضارة، كما يرد وصفها يف التذييل 
 احلماية لألغلبية الساحقة من األشخاص ذوي احلساسية للضوء. 

ف إىل التقليل من املثريات الزمنية قبل البث، قد إاّل أن التدابري اليت ختص عددًا ضئياًل من األفراد شديدي احلساسية، واليت هتد
تتحول إىل قيود غري مقبولة من حيث نوعية بث الصور بالنسبة لغالبية املشاهدين. وحىت يتسىن لألشخاص شديدي احلساسية 

 قبل. دون املخاطرة للتعرض لنوبة الصرع ميكن تطبيق تقنيات للرتشيح يف اجلهاز املستمشاهدة الربامج التلفزيونية 

ومن مزايا اإلدراج االختياري لبعض التدابري يف أجهزة االستقبال احلماية من الصور الوامضة اليت ميكن أن تظهر من حني آلخر عن 
 غري قصد من طائفة من مصادر الفيديو املمكنة. 

 هنالك نوعان من التدابري. 

 ترشيح زمين متكيّف

ويرتك  .Hz 30-10ينبغي للرتشيح الزمين املتكّيف أن يقلل من مثريات االنتقال من رتل إىل رتل أو من صورة إىل صورة يف النطاق 
 20حتديد قيمة معلمات الرتشيح هذه على وجه الدقة لتقدير املصنعني ولكن ينبغي من حيث املبدأ أن حتقق ختفيضًا ال يقل عن 

dB  10عند ترددات زمنية ال تقل عن Hz .وال بد من التوفيق بني جدوى احلماية وضبابية الصورة . 

 مراشيح بصرية مركبة

ويف حالة عدد صغري من املشاهدين شديدي احلساسية إزاء تغري اإلضاءة ميكن استعمال مرشاح بصري مركب إلحداث ختفيض 
ا املرشاح املشاهدين شديدي احلساسية من مواصلة مشاهدة شاشة تلفزيون أو شديد يف احتمال احلساسية للضوء. وميّكن مثل هذ

 حاسوب وهو ما يستحيل عليهم لوال ذلك. 

وحيتوي املرشاح الفعال عادة على جهاز ترشيح بصري مركب حيث يعكس مرشاح بطريقة انتقائية الضوء األمحر طويل املوجة و 
 يف املرئي )كثافة حمايدة(. ميتص مرشاح آخر الضوء بطريقة منتظمة يف الط
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عالوة على جدوى تنفيذ املبادئ التوجيهية ذات الطابع التقين، للحد من ارتعاش الصورة الذي ينطوي على احتمال الضرر، يف 
أخرى عدا حمتويات الربامج تؤثر أيضًا يف  احلساسية للضوء املقرتنة مبشاهدة التلفزيون مثة عوامل ختفيض عدد نوبات الصرع بسبب

 احتمال حدوث هذه النوبات، ومنها: 

قد يزداد احتمال تأثري جزء من مواد الربامج يف إحداث نوبة لدى املشاهدين ذوي احلساسية للضوء إذا   بيئة املشاهدة: -
 كانت املشاهدة يف قاعة مظلمة، وكانت الشاشة المعة أو واسعة أو إذا كان املشاهد قريباً منها. 

 ون سن العشرين وينخفض بتقدم العمر.: يزداد معدل انتشار احلساسية بني األطفال والشباب الذين هم دعمر املشاهد -

وميكن القرتان هذين العاملني أن يفاقم من احتمال وقوع النوبة ومن مث فإن توعية املشاهدين )وأولياء صغار املشاهدين( بشروط 
 املشاهدة املناسبة هي يف حد ذاهتا تدبري من تدابري احلماية املفيدة. 

سيما فيما يتعلق  يف مكان جيد اإلضاءة على مسافة ال تقل عن مرتين من الشاشة، والوعلية ينبغي أن ينصح مبشاهدة التلفزيون 
 بالربامج اليت تستهدف صغار املشاهدين )مثل أفالم الصور املتحركة(.

 

______________________ 
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